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tig challenger 400 ac/dc pulse

Apresentamos a TIG CHALLENGER 400 AC/
DC PULSE, um equipamento de alta tecnolo-
gia desenvolvido especialmente para a solda-
gem em Alumínio no processo TIG. 

No processo TIG, é excelente para soldas em 
materiais ferrosos e não ferrosos. 

Oferece uma excelente qualidade de solda, 
estabilidade de corrente e um ótimo acaba-
mento. 

A TIG CHALLENGER 400 AC/DC PULSE 
possui tecnologia de ponta que permite ao 
soldador o controle das etapas de soldagem 
utilizando os diversos recursos que o equipa-
mento dispõe, para obter um ótimo rendimen-
to e produtividade.

1 ANO
  garantia estendida*
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ESPECIFICAÇÕES                TIG CHALLENGER 400 AC/DC PULSE
Tensão de Entrada 220V 380V

Alimentação Trifásica 220V/380V

Frequência 50/60 Hz

Tensão a Vazio 75V

MMA

Ajuste de Corrente 20A ~ 250A 20A ~ 315A

Corrente de Saída Máxima 250A 315A

Ciclo de Trabalho
100% @ 160A 
60% @ 200A
35% @ 250A

100% @ 200A 
60% @ 250A
35% @ 315A

TIG

Ajuste de Corrente (DC TIG) 10A ~ 315A 10A ~ 400A

Ajuste de Corrente (AC TIG) 20A ~ 315A 20A ~ 400A

Corrente de Saída Máxima 315A 400A

Ciclo de Trabalho
100% @ 250A 
60% @ 315A

100% @ 315A 
60% @ 400A

Tempo de Rampa de Subida 0 ~ 10s

Tempo de Rampa de Descida 0 ~25s

Tempo de Pré-Fluxo 0 ~10s

Tempo de Pós-Fluxo 0 ~ 25s

Modo de Abertura do Arco Alta Frequência ou Lift Arc

Modo de Refrigeração Ventilação Forçada

Grau de Proteção IP21

Grau de Isolação F

Dimensões (A x L x C) 62 x 29 x 64 cm

Peso 36 Kg

principais funções do equipamento

arc force
Ajuda a manter o arco aberto em eletrodos de 

muita oscilação durante a queima. Também previne 
a perda de arco, possibilitando uma soldagem com 
maior estabilidade.

função 4t
Permite ao soldador acionar a tocha com apenas 

um clique, obtendo assim maior liberdade e mobilida-
de na execução do serviço.

pré e pós-fluxo de gás
Proporcionam uma maior proteção do cordão de 

solda antes e após a soldagem. Evitando contamina-
ção da poça de fusão e do eletrodo de tungstênio.

rampa de descida
Permite um acabamento final com mais perfeição 

ao reduzir a corrente gradativamente até finalizar o  
arco. 

rampa de subida
Possibilita uma entrada com corrente mais suave, 

aumentado gradativamente a corrente conforme a re-
gulagem do usuário, evitando deformações no mate-
rial a ser soldado.

lift arc
Abertura do arco em TIG com apenas um toque 

do eletrodo de tungstênio na peça de trabalho, sem a 
necessidade de riscar o eletrodo na peça. Ideal para 
aplicações onde a alta frequência não pode ser utili-
zada. 

alta frequência
Facilita a abertura do arco em TIG sem a neces-

sidade de tocar o eletrodo de tungstênio na peça de 
trabalho. Este processo evita a contaminação da peça 
e do eletrodo de tungstênio.

função pulsada
Com o auxílio dos controles de frequência e de 

largura do pulso, consegue-se soldar chapas muito 
finas sem precisar afastar e aproximar a tocha, pro-
porcionando um excelente acabamento ao cordão de 
solda.
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A l u m i n i u m  s e r i e s
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conjuntos opcionais
descrição Código

Conjunto TIG Challenger 400 AC/DC Pulse* 90838

Carrinho para transporte 11596

Unidade Refrigeradora 7,5 litros 12467

Pedal de acionamento TIG 96176

*Já acompanha Carrinho, Unidade refrigeradora e Pedal. 
Cilindro de gás não acompanha o produto.

116 cm

43 cm

105 cm
Re

vi
sã

o 
02

 (0
3/

20
18

). 
A 

W
el

d 
Vi

si
on

 s
e 

re
se

rv
a 

no
 d

ire
ito

 d
e 

in
co

rp
or

ar
 m

el
ho

ria
s 

na
s 

ca
ra

ct
er

ís
tic

as
 d

e 
se

us
 p

ro
du

to
s 

se
m

 p
ré

vi
o 

av
is

o.
 Im

ag
en

s 
ilu

st
ra

tiv
as

.
pedal tig


